Vorf undur Sa mt aka forstöðu manna al menni ngsbókasaf na,
hal di nn í Kvi kunni, auðlinda- og menni ngar hús í Gri ndaví k 10. maí 2019.
Fundur var sett ur kl. 09.00 og hófst með l étt um kaffi veiti ngu m. Sí ðan komu gestir hver af
öðr u m með fróðl eg eri ndi á fundi nn.
 Elí n Kristí n Guð mundsdóttir frá Streit uskól anu m tal aði um ál agsþætti á vinnust öðu m.
Vi nnut engd streit a myndast þegar kr öf ur í starfi eru umfra m get u og stj órn starfs manns
sagði Elí n og vi ð ei gu m að ko ma fra m með vanda máli n se m skapast á vi nnust aðnu m,
ekki bæl a allt ni ður.
 Ingvar Jónsson frá Pr ofect us ( Höf: bókari nnar „Si graðu sj álfan þi g) tal aði um
sa ms ki pt agrei nd. Vi ð erum öll rí kj andi á ei nhverju m svi ðu m, rí kj andi bl á, gr æn, rauð
og gul. Fundar gestir könnuðust flestir vi ð sitt rí kjandi svi ð en öll höf u m eitt hvað frá
öll um hi nu m svi ðunu mlíka. Fr óðl egt eri ndi hj á Ingvari og gott að hafa í huga í lei k og
st arfi.
Að l oknu hádegi shl éi hélt funduri nn áfra m með fróðl egu m eri ndu m.
 Ingi bj ör g Ösp Ótt arsdóttir og Hól mfrí ður Ól afsdóttir sögðu frá söguver kef ni
Bor gar bókasaf nsi ns. Þar er veri ð að vekj a at hygli á bar na menni ngunni og bör n hvött
til að nýt a bókasöf ni n til sköpunarst arfa, t. d. lest ur, skapandi skrif og myndbandsger ð.
Þær sögðu ei nni g frá Bókaver ðl aunu m bar nanna þar se m bör n hafa vali ð sí na
uppháhal ds bækur og veggspj al di því tengdu. Svo er unni ð að fr æðsl upakka fyrir landi ð
allt. Þar á að j afna t ækifæri bar na til sköpunar og gerð handrit a, kvi kmyndar, lei krit a
og sögus mí ð. 1. j úní n. k. er bei n útsendi n á Rúv um þett a efni.
 Si gr ún Ingi marsdóttir, fulltrúi Amt sbókavar ðar sagði frá hver ni g teki ð er á móti
bókar gj öf u m þar á bæ og hver ni g st aði ð er að grisj un el dri bókakosts. Grisjun bóka er
oft vi ðkvæmt mál en nauðsynl egt sa mt því það mi kil vægt að bókasaf ni ð sé snyrtil egt
og aðl aðandi fyrir gesti saf nsi ns.
 Rósa Bj ör g Jónsdóttir sagði frá Vönt unarlist a Landsbókasaf nsi ns þar se m unni ð er að
því að gera bókasöf num kl eift að skoða list a yfir út gefi ð ísl enskt efni se m hef ur
skyl duskil til Landsbókasaf nsi ns en vant ar á safni ð. Vönt unarlisti nn er enn í vi nnsl u en
það se m ko mi ð er, er sýnilegt í Gegni og á l eitir.is
 Ingri d Kuhl man frá Þekki ngar mi ðl un var sí ðust á dagskr á vorfundari ns. Hún kenndi
okkur að hafa hú mori nn að vopni í öll um okkar störf um, hl át ur er best a meðali ð sagði
Ingri d og hvatti hún fundar gesti til að vera ávalt í góðu skapi því þá gl eðj um vi ð aðra
u m l ei ð.
Fl eira var ekki gert á vorfundi nu m og var fundi sliti ð kl. 15. 35. Fundar gestir fór u frá fundarst að
me ð br os á vör eftir skemmt il egt eri ndi Ingri dar og góða daga í Gri ndaví k.

